SZALON

Piacáttekintés

Porcelán dekor
és építô anyagok

Honlapunk Neked szóló
extra szolgáltatása!
Ha szeretnél a cikk témájában bôvebben informálódni, látogass
el a www.nailpro.hu honlapra, ahol a következô témában
tájékozódhatsz a downloads menüpont alatt:
Színes és építô zselék
Légy tájékozott!

Az acryl/akril a legrégebb óta használt alapanyag. A porcelán elnevezés kizárólag Magyarországon terjedt el, ami nem takarja az anyag valódi természetét. Két
komponensbôl áll: por és folyadék. A porcelán por polimerekbôl és szín-stabilizátorból áll. TIP bevonására és mûköröm építésére is egyaránt alkalmas.
Rugalmasnak, színtartónak, könnyen reszelhetônek, sárgulás-mentesnek kell lennie. A porcelán porokat sokféle színben gyártják, a legtöbbször
használatos átlátszón, fehéren és rózsaszínen kívül mindenféle színben és tónusban. Válogassunk kedvünkre a hazai forgalmazók kínálatai közül.

A Speed széria legújabb porcelánpora
Cesars Secrets – A „speed” széria legújabb terméke a gyorsan kötô pink porcelán por. Hideg idôben is a vakító
fényt és napsütés érzetét varázsolja a körmökre. Színe a fantasztikusan tiszta, egészséges köröm érzetét kelti, kiváló az igazi kontrasztos francia építéséhez.
További információ: www.cesarsecret.hu; evamatyas@cesarsecret.hu; 06/20-524-7153
Speed

Perfect Color Powder – Perfect Color Porok
Belvárosi Creative Stúdió – A CND magyarországi forgalmazója, a Belvárosi Creative Stúdió 25 féle Perfect Color
körömmodellezô port kínál a mûkörömépítôknek.
Nem kétséges, hogy ennyi színbôl minden szakember megtalálja a számára legmegfelelôbbet! A CND Perfect Powder
sorozatának minden tagja, így az Intense Powder is mikro szemcsézetû, ami a tökéletes, buborékmentes modellezést biztosít. Jelenleg a CND a 907 gramm kiszerelésû Intense Powder (átlátszó élénkrózsaszínû) porcelán porhoz 8-as méretû professzionális modellezô ecsetet kínál ajándékként hûséges és leendô felhasználóinak.
CND Perfect Color

További információ: creativestudio@chello.hu; www.mukoromalapanyagok.net,; www.cnd.com; 06-1/332-5092

Entity Nudité Kit
Horizont Nails – Fedezd fel az Entity díjnyertes Nudité körömágy-hosszabbító szettet! Egy csomagolásban kipróbálhatod a Cool Pink és Cool White, valamint a Warm Pink és Warm White díjnyertes körömágy-hosszabbító porokat. Tökéletesen elfedik a körömhibákat, és természetes megjelenésû körmöket biztosít. A hûvös és meleg termékcsaládok tökéletesen kiegészítik egymást.
További információ: www.horizontnails.hu; info@horizontnails.hu; 06/62-468-426
Entity Nudité

NSI mesterporok
Perfect Nails – Az NSI különleges kémiai összetételû, versenyminôségû anyaga a többszörös nemzetközi bajnok
Denise Wright ajánlásával, miszerint:
„A szépség tudománya a kémiában rejlik!”
Az Attraction egy egyedülálló 3-as kötésû porcelán rendszer, egyedi molekulaszerkezettel, a természetes körömszínektôl az extrém versenytrendekig. Könnyed és gyors munka, kiváló por-likvid keverési arány.
NSI Attraction
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További információ: www.nsinails.hu www.perfectnails.hu; www.orlybeauty.hu, 06/1-341-4645
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